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Över 2,2 miljarder
människor i världen
lever med nedsatt syn

1

LEVERERAR SYNENS GÅVA
Nedsatt syn. Det är ett
stort hälsoproblem bland
äldre runt om i världen,
inklusive de som är över 50
år och bor på landsbygden
i norra Grekland. Med
anslagsmedlem från
Lions Clubs International
Foundation (LCIF) har Lions medlemmar beslutat sig för att
leverera synens gåva till äldre på landsbygden i Grekland,
där tillgången på behandling och vård är begränsad.
För att ha möjlighet bedöma invånarnas ögonhälsa
allokerade Lions medlemmar USD 125 000 från ett LCIF
anslag för att utrusta en skåpbil med högteknologisk
synundersökningsutrustning. Tillsammans med tekniker och
ögonvårdspersonal från lokala sjukhus började Lions sin
resa norrut för att förändra liv.

Syn

”LCIF gör det möjligt för
oss att undersöka 7 500
människor på över 50
platser”, säger Lion Tania
Bekrodimitri. ”Vår skåpbil
reser till behovet. Varje
patient får genomgå
en grundläggande
undersökning och de
som har en historik av
diabetes eller tecken på
glaukom får genomgå
ytterligare test.”

Med
anslagsmedel
från LCIF
har Lions
medlemmar
kunnat leverera
gåvan av
synvård.

Synundersökningar
är bara en del av
det tvååriga projektet. Ytterligare anslagsmedel från
LCIF stödjer specialutbildning för lokala ögonläkare och
information till patienter om ögonsjukdomar och att undvika
ytterligare synskador.

lcif.org

Att se klart
Syn har ett av Lions huvudområden i över ett århundrade. Enorma framsteg har gjorts, men arbetet måste fortsätta
eftersom synproblemen statistiskt sett ser ut så här i denna del av världen:

7%

Nästan
av alla norrmän
över 50 år har måttlig till allvarlig
synnedsättning3

Länder med högst förekomst av synnedsättning

Tyskland = 20
Ryssland = 8

43 %

Turkiet = 7 2

Diabetisk retinopati drabbar
av alla med typ 2-diabetes i Storbritannien4

DET ÄR HÄR.
SÅ HÄR SER UTMANINGEN UT GLOBALT:

1 miljard människor

lever med nedsatt syn s om
hade kunnat förhindrats eller
korrigerats5

USD 14,3 miljarder

krävs för att behandla befintliga
fall av brytningsfel och grå starr
runt om i världen6

Obehandlad synnedsättning kan i många
låg- och medelinkomstområden vara 4
gånger högre än i höginkomstområden7

LCIF OCH LIONS

Finansierar hjälpinsatser,
levererar lösningar
Över 365 miljoner i LCIF SightFirst-anslag har hjälpt Lions medlemmar att visa världen en ljusare morgondag.
Vi kommer fortsätta att vara en del av lösningen och bidra till denna framgång:

Besök lcif.org/vision för att lära dig mer om LCIF:s
SightFirst-anslag, matchande anslag, och anslag
för klubbar och distrikt som påverkar samhället.

9,3 MILJONER
GRÅSTARROPERATIONER
HAR GENOMFÖRTS

2,3 MILJONER
ÖGONLÄKARE
OCH ANNAN
HÄLSOVÅRDSPERSONAL
HAR DELTAGIT I
UTBILDNING

493 MILJONER
DOSER AV MEDICIN
MOT TRAKOM OCH
FLODBLINDHET HAR
LEVERERATS

KÄLLOR: 1,5,6,7World Health Organization; 2,3International Agency for the Prevention of Blindness; 4American Academy of Ophthalmology

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. Majoriteten av alla
donationer till LCIF kommer från Lions medlemmar. 100 % av alla donationer går till att stödja medlemmarnas hjälpinsatser genom anslag och
program.
Syn är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions
medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp, diabetes,
barncancer, hungersnöd och miljön.
LCIF033_CA4_SV_A4 9/20

STÖD DINA HJÄLPINSATSER
GENOM ATT STÖDJA DIN
STIFTELSE
lionsclubs.org/sv/donate

